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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Beställning förstudie C-huset Korsängsgatan 12 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i fastigheten Korsängen 2:2 C-huset. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 26 mars 2020, paragraf 
36, att kapacitetshöja Korsängsskolan. I den etappen tillgodosågs att klassrum för 
de teoretiska ämnena fanns för verksamheten.  
Idag finns delar av gymnasiets verksamhet i C-huset. 2024 kommer Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och El- och energiprogrammet 
som idag ligger i C-huset, flytta till nya gymnasiet. Kvar i C-huset kommer en del av 
Bygg och anläggningsprogrammet vara.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen ser ett behov av att utöka antalet specialsalar, exempelvis 
för idrott, hemkunskap, slöjd, musik och bild, då elevantalet kommer att öka på 
Korsängsskolan från ca 600 elever till ca 1100 elever. Med den ökningen kommer 
det vara svårt att tillgodose elevernas behov av undervisning enligt läroplanen i 
befintliga salar. 

Utbildningsförvaltningen ser också att det kan finnas ett behov av att utöka den del 
av Bygg- och anläggningsprogrammet, vilket kommer kräva ett större nyttjande av 
lokaler i C-huset. 

Utbildningsförvaltningen har även andra centrala verksamheter inom förvaltningen 
till exempel EnaT/Naturskolan som är i behov av nya lokaler. EnaT ligger idag 
tillsammans med Sagogrändens förskola och kommer behöva flytta när förskolan 
flyttar därifrån, och även för dem skulle C-huset kunna vara en bra lösning.  
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Utbildningsförvaltningen ser det som ett bra alternativ att ändra i befintlig lokal i 
stället för att bygga nytt, då kostnaden troligtvis blir mindre. C-huset är också 
strategiskt bra planerad då den ligger i anslutning till befintlig verksamhet. 

Investeringsmedel finns avsatta för att göra anpassningar 2024 i budgetförslaget 
2023-2032. Förvaltningens bedömning är därför att en förstudie snarast behöver 
beställas för att kunna se över framtida behov och vilka anpassningar som behövs 
göras för att passa den framtida verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Beställning förstudie C-huset Korsängsgatan 12, daterad 2022-
12-01 

Protokollsutdrag UAN 2022-03-26 §36 dnr uan2020/119. 
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Paragraf 36 Ärendenummer UAN2020/119 

Beslut Kapacitetsökning Korsängsskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer projektering och upphandling 
av tekniska nämnden för mottagningskök och anpassning av Korsängsskolan hus 
B till grundskoleverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef har tagit beslut om utökning av Korsängsskolans lokaler med stöd 
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegation av beslutanderätt. 
(Delegationsordning. UAN2019/2: E.3) Beslutet innebär att 
vuxenutbildningscentrum VUC kommer att flytta från sina nuvarande lokaler på 
Korsängsgatan 12, B-huset, Korsängen 2:2. Korsängsskolan kommer med start 
hösten 2021 att använda lokalen för grundskoleverksamhet. Lokalen måste 
anpassas med ett mottagningskök, fler toaletter samt vissa smärre ändringar för att 
fungera för grundskoleverksamheten. I den långsiktiga investeringsplanen ligger ett 
markeringsbelopp för investering i B-huset på Korsängsgatan med 40 miljoner 
kronor (planår 2020). En ny beräkning uppskattar investeringsutgiften till 15 
miljoner. Om investeringen blir 15 miljoner kronor och avskrivningstiden är 20 år 
kommer det innebära en ökad hyra med c:a 975tKr/år av kapitaltjänstkostnad. 

Förvaltningens bedömning 
Prognosen visar att Korsängens upptagningsområde är det placeringsområde i 
Enköpings tätort som har den största ökningen av elever inom tio år (se graf). 
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Det är en förutsättning att Korsängsskolans lokalutökning behöver ligga i direkt 
anslutning till skolans nuvarande lokaler. Det är en långsiktig lösning som möjliggör 
en utökning av elevantalet i placeringsområdet med upp till 500 elever. Denna 
lösning möjliggör också en minskad investering för nämnden. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att investeringen i lokalerna på 
Korsängsgatan 12 måste startas omgående och åtgärderna måste vara klara till 
skolstart höstterminen 2021. 
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